SkyRegio TV laat zien, dat Voorst echt het kloppend hart van de Stedendriehoek is
SkyRegio TV is uniek voor Nederland, bestemd voor kijkers in de
stedendriehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen en in het groene hart
de gemeente Voorst. Met de nieuwste vacatures, bedrijfsinformatie en
belangrijke initiatieven. Te zien op de Voorster Kabelkrant, www.voorst.tv
en www.stedendriehoek.tv , maar ook op TV Apeldoorn en Deventer TV!

Bredenoord biedt boeiende stageplaatsen

Aan de Stegge Twello bouwt Loods5

Cleantech Tomorrow op 2 en 3 februari 2015

Harry Keurhorst legt uit, hoe HBO- en universiteitsstudenten bij Bredenoord kennis kunnen maken met theorie
én praktijk in besturingstechniek, elektronika en energietechniek. Carrièrekansen op SkyRegio TV.

Dit mooie woonconcept in Amersfoort en nog veel meer
tailormade projecten. Jeroen Drenth onthult, hoe via social media en dronetechnieken de bouwvorderingen voor
opdrachtgevers perfect zijn te volgen. Op SkyRegio TV.

Onze Deventer gast is dit keer Harry Webers van
Witteveen+Bos. Over Cleantech Stedendriehoek en het
unieke Cleantech Tomorrow, dat ditmaal in Orpheus
Apeldoorn wordt gehouden. Info op SkyRegio TV.

Schimmel & Plante verrast
weer met Eindejaarstips

Logistiek centrum Wolter Koops blij met
duurzame installaties van Van Dalen
Wolter Koops Internationale Transporten heeft –vanzelfsprekend- veel
aandacht voor het energieverbruik.
Na de zomer van 2013 is met de
bouw gestart van een modern logistiek centrum, een kantoorpand, een
werkplaats / wasstraat en een vrieshuis met bijbehorende expeditie,
een vrachtwagen- en personenautoparkeerplaats. Er is een flink aantal
duurzame maatregelen gerealiseerd.
Het meest innovatieve element is
het gebruik van warmte die vrijkomt
bij het koelen van het vrieshuis
om de overige gebouwen te verwarmen. Op deze manier is er een
enorme energiebesparing. Andere
duurzame elementen: laadpalen
voor elektrisch vervoer en er is een
ecoloog betrokken bij het ontwerp
en bouwproces, zodat de impact op
flora en fauna tijdens bouw beperkt

is en de ecologische waarde tijdens
gebruik toeneemt. Verder is er veel
rekening gehouden met daglichttoetreding, bediening van licht en kli-

maat en andere comfortfactoren. De
opdrachtgever van Van Dalen Installatietechniek is meer dan tevreden
met het resultaat.

Bredenoord
aggregaten,
thuis op land
en zee

Traditiegetrouw komt Schimmel&Plante accountants en belastingadviseurs
met de Eindejaarstips. Deze zijn kosteloos en door de serieuze
belangstellende aan te vragen via 0571 273355 of e-mail info@sptwello.nl .

Het plaatsen en onderhouden van
windturbines op zee vraagt vaak
extra tijdelijke (nood)stroom. Bredenoord levert o.a. aggregaten voor
op werkschepen. Deze zorgen voor
een betrouwbare tijdelijke (nood)
stroomvoorziening. Men verhuurt
hoge kwaliteit dieselaggregaten met
een vermogen van 15kVA tot 2.000
kVA, op 50 of 60 Hz met geïntegreerde
brandstoftank of losse brandstoftank
(IMDG gecertificeerd). Bredenoord is
overal thuis, zou je kunnen zeggen.

Gratis fiets te winnen
Het motto van de Voorster werkgevers, verenigd in
www.werkeninvoorst.nu, is: werken waar je woont, dus lekker op de fiets naar je werk oftewel
‘’Trappen naar de baas’’! Via een eenvoudige prijsvraag wordt dit jaar een gratis fiets uitgeloofd.
Attero, na de grote brand
Gert Klein licht de nieuwste ontwikkelingen toe rond dit
vooraanstaande afvalverwerkings/recycling-bedrijf. Een
belangrijke werkgever met constante aandacht voor de
omgeving. Achtergrondinfo op SkyRegio TV.

Meer mensen met een uitkering aan het werk
Voorster Wethouder Harjo Pinkster over het sympathieke
project Voorst Scoort. Hierdoor zullen meer mensen met
een z.g. afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan kunnen
worden geholpen! Te zien op SkyRegio TV.

SkyRegio ziet u op de Kabelkrant:
Woensdag 10 dec. om 20 uur

Zondag 14 dec. om 11 uur

Donderdag 11 dec. om 21 uur

Maandag 15 dec. om 18 uur

Vrijdag 12 dec. om 19 uur
Zaterdag 13 dec. om 17 uur

Dinsdag 16 dec. om 10 uur
ook donderdagavond
11 december en
vrijdagmorgen
12 december op
TV Apeldoorn,
en… permanent op
www.voorst.tv !

Trimenzo maakt lijfspreuk Samen met u waar
Roos Bakker en Maud Valk lichten de nieuwste situatie
rond de zorg toe. Trimenzo overlegt uitvoerig samen met
haar cliënten, hoe een optimale thuiszorg kan worden
geboden. Een verhelderend gesprek, op SkyRegio TV.

Liefst 85% is blij met geboden
zorg door Zozijn
De laatste tijd komt er veel nieuws uit de zorg. En meestal
worden we daar niet vrolijk van. Het kan - gelukkig - ook
anders. De Centrale Verwantenraad en de Centrale Cliëntenraad willen dan ook graag een positief geluid laten horen over de zorg bij Zozijn. Maar liefst 85,6% van de cliënten is tevreden over de geboden zorg.
Afgelopen zomer heeft Zozijn onder cliënten en ouders,
verwanten of vertegenwoordigers door Effectory een cliëntervaringsonderzoek laten uitvoeren. In totaal zijn er 2287
vragenlijsten naar cliënten gestuurd en 2362 naar ouders,
verwanten of vertegenwoordigers. Vooral als het gaat om de
ondersteuners van Zozijn is de tevredenheid groot. Bejegening van cliënten en deskundigheid scoren hoog. Een pluim
op de hoed van al die Zozijnmedewerkers die zich inzetten
voor het welzijn en de zorg van de ruim 2000 cliënten van
Zozijn.

www.
werkeninvoorst.
nu
voor het nieuwste vacature-aanbod vlakbij

Meer hierover op
www.werkeninvoorst.nu

Jongeren in aanleunwoningen
blijkt perfect idee van Trimenzo

Gemeente Voorst gaat met inwoners
whatsappen
VOORST – Onze gemeente loopt
weer eens voorop; de eerste in de
stedendriehoek die op deze moderne manier met haar inwoners
communiceert
Voor deze populaire digitale berichtendienst is een speciaal telefoonnummer beschikbaar: 0621 65 44 44.
Vragen van inwoners worden behandeld op werkdagen tussen 8.30
uur en 17.00 uur en zo spoedig mogelijk, binnen 24 uur, beantwoord.
De gemeente stuurt geen privacy
gevoelige informatie via WhatsApp. Burgemeester Jos Penninx
ziet WhatsApp als een waardevolle
toevoeging aan de dienstverlening:
“Het inzetten van WhatsApp past bij
ons beleid om een laagdrempelige
gemeente te zijn. Naast deze nieuwe
service kunnen inwoners uiteraard
hun vragen ook nog gewoon stellen
via de traditionele kanalen zoals email, telefoon en aan de balie in het
gemeentehuis”.

VOORST – De aanleunwoningen
van De Benring hebben hun bestemming gevonden. Steeds meer
jonge mensen voelen zich er thuis.
Skateboards in plaats van rollators.
Trimenzo’s directeur Henk Jan van
Essen is opgetogen: ‘’De herbestemming van die woningen is de eerste
zichtbare fase in de metamorfose
van de Benring; de aanleunwoningen stonden al jaren leeg. Inmiddels
zijn alle 18 woningen bewoond.’’ De

bewoners kunnen hun geluk niet
op. Jongeren van achttien tot dertig
jaar mogen in de aanleunwoningen
wonen. Daarna moeten zij doorstromen. De huur ligt tussen de 380 en
450 euro per maand, afhankelijk van
het aantal kamers. Onderdeel van de
huurovereenkomst is dat bewoners
minimaal vier uur per maand moeten besteden aan vrijwilligerswerk
in De Benring, zoals wandelen of
boodschappen doen.

